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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 10/03/2022 

lAos dez dias do mês de Março de dois mil e vinte 
dois, às dezenove horas, reuniu-se em Sessão 
Extraordinária a Câmara Municipal de Terra Roxa, sob 
a Presidência do Vereador João Aparecido dos Santos 
e Secretariada pela Vereadora Eliane Manzano 
Zacarin, Estando presentes os Senhores Vereadores: 
DANILO CORREA DA SILVA, EMERSON RIBEIRO DA COSTA, 
GABRIEL ROCHA, JOÃO BATISTA LADEIA, MARCELO 
RAIMUNDO, PAULO CESAR GUISELINI e RODRIGO 
BARRICHELLO. Iniciada a Sessão o Senhor Presidente 
convidou a todos para ficarem em pé para execução do 
Hino Municipal. A seguir o Senhor Presidente fez a 
leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Lei n°. 
002/2022, datado de 23 de Fevereiro de 2022, que, 
"DISPÓE SOBRE CR~DITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 
SESSENTAMIL, SETENTA E OITO REAIS E QUARENTA 
CENTAVOS, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA COM 
CUSTEIO NO ENFRENTAMENTO E COMBATE AO 
CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE 
AUTORIA DO EXECUTIVO". Após a leitura o Senhor 
Presidente consultou o plenário se é favorável em 
apreclar o referido Projeto de Lei em regime de 
urgência, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida 
encaminhou o referido Projeto de Lei, por ordem, à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a 
Comissão de Finanças e orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emitir os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação emitiu o seu parecer favorável no 003. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu 
parecer favorável no 002. A seguir a Senhora 



CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
"EDIFÍCIO VEREDOR DEVANIR GIANELLO" -Av. José Chiarelli, 919 

CEP 14745-000 (17) 3395-1233 I 3395-2008- CNPJ 52.391.208/0001i 
E-mails: camara@camaraterraroxa.sp.gov.br I secretaria@camaraterraroxa. gov.br 

. site: camaraterraroxa.sp.gov.br · 
Estado de São Paulo 

.. 59 
Ata da Sessão Extraordinária de 10/0312022 

Secretária fez a leitura do Projeto de Lei no 
003/~022, datadC: de 23 de Fevereiro de 2022, que, " 
DISPOE SOBRE CREDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 
DUZENTOS MIL REAIS, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE 
DESPESA COM CUSTEIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE 
AUTORIA DO EXECUTIVO". Após a leitura o Senhor 
Presidente consultou o plenário se é favorável em 
apreciar o referido Projeto de Lei em regime de 
urgência, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida 
encaminhou o referido Projeto de Lei, por ordem, à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a 
Comissão de Finanças e orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emitir os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação emitiu o seu parecer favorável no 004. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu 
parecer favorável n° 003. Em seguida a Senhora 
Secretaria fez a leitura DO Projeto de Lei no 
004/2022, datado de 23 de Fevereiro de 2022, que, " 
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO 
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE 
DESPESA COM CUSTEIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE 
AUTORIA DO EXECUTIVO". Com a palavra o PRESIDENTE 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Eu quero fazer 
urna colocação aqui. Esses Proj etos eram para serem 
votados na sessão passada, e eu conversel com a 
Maria e eu não expliquei direito, e eu falei que nem 
era necessário mandar para dar os Pareceres, porque 
o dinheiro já vem destinado para um lugar, e que não 
tinha necessidade, já esta no orçamento do Governo 
Estadual ou Federal, de onde vem a verba, já está 
destinado, é só gastar corno era feiro, mas eles 
exigem que seja votado, então eu falei nem precisa 
mandar, então ela entendeu que não precisava, mas eu 
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errei, eu que falei errado, por lsso que estamos 
fazendo essa extraordinária. Então no começo da 
semana o Laurinho perguntou para mim se já estavam 
aprovadas as Emendas, porque já tem que pagar os 
remédios com o dinheiro que veio, e eu então falei 
que na quinta feira nós aprova o Projeto e vocês 
podem pagar os remédios. E essa aqui é uma Emenda 
Parlamentar de Cento e cinquenta mil reais para a 
compra de remédios que eu consegui através do 
Deputado Arlindo Ghinaglia". Após a leitura o Senhor 
Presidente consultou o plenário se é favorável em 
apreclar o referido Projeto de Lei em regime de 
urgência, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida 
encaminhou o referido Projeto de Lei, por ordem, à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação e a 
Comissão de Finanças e orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emitir os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunlcou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação emitiu o seu parecer favorável no 005. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu 
parecer favorável no 004. A SEGUIR A Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Lei no 
005/2022, datado de 23 de Fevereiro de 2022, que, " 
DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 
DUZENTOS MIL REAIS, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE 
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA SA E PARA REGISTRO DE 
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDtNCIAS, DE AUTORIA DO EXECUTIVO". Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Boa 
noite população, eu gostaria de deixar aqul meu 
agradecimento, porque essa Emenda que acabamos de 
aprovar é uma Emenda que foi solicitada por mim ao 
Deputado Federal Ricardo Silva, onde o mesmo esta 
repassando Duzentos mil reais para a aquisição de 
equipamentos, inclusive foi uma indicação que eu fiz 
para o Prefeito na última sessão, para que se ele 
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pudesse comprar um equipamento, no caso um 
ultrassom, que a gente esta em falta e a gente 
agradeceria, muito obrigado, boa noite". Após a 
leitura o Senhor Presidente consultou o plenário se 
é favorável em apreciar o referido Projeto de Lei em 
regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida encaminhou o referido Projeto de Lei, por 
ordem, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e 
a Comissão de Finanças e orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emitir os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação emitiu o seu parecer favorável no 006. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu 
parecer favorável no 005. Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto n° 006/2022, 
datado de 23 de Fevereiro de 2022, que, "DIAPÓE 
SOBRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE CEM MIL REAIS, 
DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÓES ORÇAMENTÁRIAS NA 
SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA COM CUSTEIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE AUTORIA DO EXECUTIVO". Após a 
leitura o Senhor Presidente consultou o plenário se 
é favorável em apreciar o referido Projeto de Lei em 
regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida encaminhou o referido Projeto de Lei, por 
ordem, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e 
a Comissão de Finanças e orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emitir os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação emitiu o seu parecer favorável no 007. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu 
parecer favorável no 006. A segulr a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Lei no 
007/2022, datado de 03 de Março de 2022, que, " 
DISPÓE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA 
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DA OUTRAS PROVIDENCIAS CORRELATAS, DE AUTORIA DO 
EXECUTIVO". Após a leitura o Senhor Presidente 
consultou o plenário se é favorável em apreciar o 
referido Projeto de Lei em regime de urgência, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida encaminhou o 
referido Projeto de Lei à Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação. Havendo manifestação dos membros 
das comissões em emitir seu parecer, o Senhor 
Presidente suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o 
Senhor Presidente comunicou que a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável no 008. Em seguida a Senhora Secretária 
fez a Leitura do Projeto de Lei no 008/2022, datado 
de 08 de Março de 2022, que, " DISPÓE SOBRE CR~DITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE CENTO E QUARENTA MIL 
REAIS, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÓES 
ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA COM 
AQUISIÇÃO DE VAN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, DE 
AUTORIA DO EXECUTIVO". Com a palavra a VEREADORA 
ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Boa noite a todos, 
eu gostaria mui to de agradecer a Deputada Delegada 
Graciela, que esse valor de Cento e quarenta mil 
reais é para aquisição de urna VAN para a APAE, ela 
vem para a Prefeitura e a Prefeitura faz a doação 
para a APAE, então se Deus quiser, a partir do mês 
que vem no máximo, a APAE estará com urna VAN nova 
para transporte de alunos. Mui to obrigada". Após a 
leitura o Senhor Presidente consultou o plenário se 
é favorável em apreciar o referido Projeto de Lei em 
regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida encaminhou o referido Projeto de Lei, por 
ordem, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e 
a Comissão de Finanças e orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emitir os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
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Redação emitiu o seu parecer favorável no 009. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu 
parecer favorável no 007. Em seguida, deu início a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL e colocou a palavra livre aos 
Vereadores. Fazendo uso da palavra O PRESIDENTE JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, disse: "O gente, não é assunto 
da reunião, porque a reunlao é extraordinária, mas 
eu quero comunicar os Senhores Vereadores o que foi 
feito esta semana entre eu, o Adelino e o Advogado 
da Câmara. Diante do Projeto que esta aqui para ser 
discutido e ser votado, referente o transporte para 
Colina, eu encaminhei um ofício para o Prefeito, se 
existe uma Lei, para que se ele conheça uma Lei que 
possa ser feita e a Câmara aprovar, para ele 
encaminhar até aqui. E aqui tem um protocolo e 
cadastramento do processo, encaminhado por João 
Aparecidos dos Santos, e quem val decidir é Dimas 
Ramalho, que é o Conselheiro auditor responsável. 
Assim que a decisão vlr, a gente val estar 
encaminhando o mais rápido possível, porque eu 
acredito que ninguém daqui tem a intenção de barrar 
transporte nenhum. Eu e o Danilo fomos até a Câmara 
de Jaborandi, porque foi citado que Jaborandi 
transportava e tinha uma Lei na Câmara Municipal, e 
eu e o Danilo ficamos duas horas sentado, 
conversando com o José Oscar que é o responsável da 
Câmara de Jaborandi, e não foi encontrado nem uma 
Lei que autoriza, porque lá tem ônibus que leva para 
o frigorífico, o Prefeito esta mandando e acabou, 
não precisou passar pela Câmara Municipal. Então nós 
estamos aqui esperando os dois documentos, agora, se 
o Prefeito qulser fazer igual a Jaborandi, ninguém 
vai impedir. O Maria, faz favor, t ira cópias desse 
documento e entrega uma para cada Vereador. E eu 
estou conversando aqui com o advogado, que se lá 
acontecer alguma coisa a responsabilidade é do 
Prefeito, muito obrigado a todos". Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra e nada mais havendo a 
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tratar agradeço a presença de todos e dou por 
encerrada a Sessão. E eu, ELIANE MANZANO ZACARIN, 
1 a. -Secretária, mandei lavrar a presente Ata que, 
após ser lida será assinada. Câmara Municipal de 
Terra Roxa, em 10 de março de 2022. 

ELÍÁN~O ZACARIN 
Presidente da Câmara. r. -Secretária. 


